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A. Všeobecná ustanovení
Dosaženou úroveň a stupeň úrovně výcviku psů v obedienci posuzují a potvrzují rozhodčí. Rozhodčí
jsou důležitými činiteli při rozvoji teamů a musí proto mít nejen potřebné odborné znalosti a přehled,
ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Jsou povinni dbát usnesení, pokynů a řádů Klubu Obedience
CZ a to zejména Pravidel posuzování obedience v České republice. Při posuzování se musí řídit
platnými zkušebními řády a metodikou posuzování. Školení rozhodčích jsou pořádána dle potřeby.

B. Rozhodčí
Adept na rozhodčího musí splňovat tyto podmínky:
a) minimální věková hranice 21 let,
b) řádné členství v Klubu Obedience CZ,
c) zdravotní i psychická způsobilost,
d) schopnost posuzovat v českém jazyce,
e) nejméně 3 roky působení v obedienci na pozici instruktora a dvakrát úspěšně složená zkouška
OB2 u dvou různých rozhodčích, z toho alespoň jednou při závodě
f) úspěšné splnění písemné a praktické zkoušky
g) 2 hospitace u dvou různých rozhodčích Klubu Obedience CZ
Rozhodčí posuzují zkoušky a soutěže, dále postupové a kvalifikační výcvikové akce podle platného
zkušebního řádu schváleného Klubem Obedience CZ a také platných Pravidel posuzování obedience
v České republice. Rozhodčí tvoří klubový sbor rozhodčích pro výkon, který je řízen výborem Klubu
Obedience CZ. Prostřednictvím výboru Klubu Obedience CZ jsou:
a) evidováni v seznamu rozhodčích, který je zveřejněn na stránkách Klubu Obedience CZ,
b) delegováni na jednotlivé akce pro výkon své funkce,
c) proškolováni,
d) kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti,
e) řešeni při případných přestupcích, týkajících se výkonu funkce, a to až po odvolání z funkce
rozhodčího
f) schvalováni pro výkon funkce rozhodčího v zahraničí.
Rozhodčí v rámci své funkce:
a) musí mít oprávnění k posuzování obedience v ČR,
b) je zodpovědný za sportovní průběh a regulérnost soutěže a za dodržování všech pravidel
zmiňovaných ve zkušebním řádu obedience,
c) schvaluje praktické přípravy soutěže, např. způsobilost soutěžního prostoru,
d) připravuje rozvržení soutěžního prostoru, plánky chůzí,
e) rozhoduje, zda je nevyhnutelné opakovat nebo ukončit cvik vzhledem k technickým a jiným
problémům, např. nepřiměřenému vyrušování z okolí,
f) rozhoduje o tom, v jakém pořadí budou cviky vykonané (vyjma cviků dlouhodobé odložení ve
skupině, které se musí vykonávat na začátku soutěže),
g) může tým diskvalifikovat v případě, že psovod nepostupuje v souladu s platnými pravidly
Klubu Obedience CZ,
h) rozhoduje v případě nejasností nebo incidentů, které nejsou řešeny platným zkušebním řádem,
jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné,
i) po skončení soutěže kontroluje správnost údajů v bodovacích kartách a výkonnostních
knížkách a tyto údaje stvrzuje svým podpisem a razítkem,
j) nesmí posuzovat psovody, kteří jsou členy jeho vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým
příbuzným, taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné
domácnosti a také psy, jichž je rozhodčí majitelem, popřípadě s nimi žije ve společné
domácnosti v průběhu období jednoho roku před dnem soutěže.

C. Zkoušky rozhodčích z výkonu
1. Návrh ke zkoušce rozhodčího
Návrh je podáván na předepsaném formuláři. Kandidát musí splňovat podmínky uvedené v bodě A.
Tento formulář zasílá kandidát výboru Klubu Obedience CZ. Výbor tyto žádosti shromažďuje,
projednává a dle potřeby Klubu realizuje.
2. Organizace zkoušek rozhodčího
a) Zkoušky organizuje výhradně výbor Klubu Obedience CZ, který za tímto účelem ustavuje zkušební
komisi složenou z členů výboru a mezinárodních rozhodčích nebo rozhodčích Klubu Obedience CZ.
Tuto komisi schvaluje Výbor Klubu Obedience CZ s právem provedení případných změn.
b) Při neúspěšně provedených zkouškách může adept tyto ještě v dalším období dvakrát opakovat. Při
třetím neúspěšném provedení zkoušek musí opakovaně splnit podmínky v bodu B.
c) Školení a následná přezkoušení pořádané Klubem Obedience CZ jsou povinná. Adepti jsou předem
seznámeni s rozsahem otázek a průběhem zkoušek. Termín a místo konání musí být sděleno adeptům
s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 6 týdnů před konáním akce.
3. Obsah zkoušek rozhodčího
a) Písemná část
Test zahrnující otázky z oblasti:
- všech zkušebních řádů Klubu Obedience CZ
b) Praktické posuzování
- ucelené posouzení vybraných cviků dle zkušebního řádu
Před provedením zkoušek stanoví komise organizaci a náplň jednotlivých částí zkoušky.
c) Hospitace na soutěžích
- hospitant si podává žádost na hospitaci výboru klubu, který tuto žádost schvaluje. Hospitaci je třeba
absolvovat u dvou různých rozhodčích. Během hospitace na akci hospitant posuzuje jednotlivé výkony
soutěžních týmů společně s rozhodčím. Tyto body nejsou započítávány do výkonu soutěžních týmů,
pouze informují o schopnosti hospitanta správně posoudit výkony předvedených týmů. Na rozhodčím
je zvážení, zda body udělené hospitantem jsou v souladu s posuzováním dle platného zkušebního řádu
a Pravidel posuzování obedience v České republice. Rozhodčí, u kterého hospitace probíhá, zasílá po
skončení hospitace výboru klubu potvrzení o hospitaci s hodnocením hospitanta, a to do 7 pracovních
dnů.
Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží rozhodčí průkaz rozhodčího s fotografií, kterým se bude
prokazovat při posuzování na akcích dle platného zkušebního řádu obedience.

D. Mezinárodní rozhodčí
Mezinárodní rozhodčí jmenuje výbor Klubu Obedience CZ na základě podané žádosti a splnění
podmínek pro udělení funkce Mezinárodního rozhodčího. Podmínky pro udělení titulu Mezinárodní
rozhodčí jsou:
- 3 roky praxe ve funkci rozhodčího a minimálně 10 posouzených akcí v tomto časovém období,
z nichž minimálně polovinu musí tvořit závody obedience,
- předpokládá se znalost alespoň jednoho cizího světového jazyka.

E. Závěrečná ustanovení
1. Jmenování rozhodčích po úspěšně provedených zkouškách provádí výbor Klubu Obedience CZ.
Platnost kvalifikace rozhodčího se při každém školení znovu obnovuje potvrzením o účasti do
výkonnostního průkazu rozhodčího vydaného Klubem obedience CZ. Školení a přezkoušení jsou pro
rozhodčí povinná. Neomluvená neúčast na školení má za následek nedelegování rozhodčího na akce
v příslušném roce a odebrání již vydaných delegací. Opakovaná druhá neomluvená neúčast na
školení/přezkoušení vede k odebrání licence rozhodčího. V případě, že by rozhodčí chtěl i nadále
zastávat funkci rozhodčího, musí opakovaně splnit podmínky uvedené v bodě B. Rozhodčí, který se
dvakrát za sebou neúčastní doškolení, avšak z těchto školení se osobně omluvil, je pozván na
přezkoušení. Nezúčastní-li se nebo při přezkoušení neuspěje, bude jim odebrána licence rozhodčího.
2. Rozhodčí Obedience CZ je oprávněn posuzovat všechny soutěže obedience na území ČR.
Mezinárodní rozhodčí Klubu Obedience CZ, kteří jsou vyzváni k posuzování akcí mimo území ČR,
jsou povinni toto hlásit výboru Klubu Obedience CZ předem. Po skončení akce ohlásí výboru druh a
místo akce a počet posuzovaných psů.
3. Za hrubý přestupek vůči stanovám, řádům či z morálních důvodů, může být rozhodčí své funkce
zbaven, a to výborem Klubu, který jej do funkce jmenoval. K tomuto kroku Výbor Obedience CZ
přistupuje v následujících případech:
a) na základě doporučení supervizora Obedience CZ (např. za neomluvenou neúčast na soutěži, které
se jako posuzovatel měl účastnit, za nedodržování pravidel posuzování nebo zkušebního řádu),
b) na žádost samotného posuzovatele, kterého se odebrání nebo pozastavení licence týká,
c) automaticky ukončením členství v Klubu Obedience CZ,
d) za opakovanou neomluvenou neúčast na školení/přezkoušení rozhodčích.
Příloha:
Přihláška žadatele o funkci rozhodčího Klubu Obedience CZ
Přihláška žadatele o funkci mezinárodního rozhodčího Klubu Obedience CZ
Žádost o hospitaci žadatele o funkci rozhodčího Klubu Obedience CZ
Protokol o absolvované hospitaci

Schváleno výborem Klubu Obedience CZ dne 16. 5. 2012 s okamžitou platností.

